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UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

–––––––––––––– 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1239 /KH- ĐHHL Quảng Ninh, ngày 31 tháng 8 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm 

Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963- 30/10/2023) 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh về phát động thi 

đua đặc biệt lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập 

tỉnh với chủ đề “ Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn 

minh, hiện đại” và Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức phong trào thi đua đặc biệt chào 

mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 

30/10/2023). 

Trường Đại học Hạ Long xây dựng Kế hoạch tổ chức phát động phong 

trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh với những 

nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Quảng Ninh về tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng 

Ninh (30/10/1963-30/10/2023) về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích 

cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh với chủ đề “Khát vọng 

xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. 

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú, sáng tạo hiệu quả, thu hút, động viên cán bộ, viên chức, người lao 

động, học sinh, sinh viên Nhà trường hưởng ứng, thi đua lập thành tích cao nhất 

chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh. 

- Nhận thức rõ hơn ý nghĩa, vai trò của phong trào thi đua yêu nước đối 

với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội 

của tỉnh giai đoạn 1963- 2023 cũng như sự cố gắng, nỗ lực vượt khó của Đảng 

bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc của tỉnh trong 60 năm qua, từ đó khơi 

dậy lòng tự hào dân tộc, không khí thi đua của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về 

“Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. 

- Thông qua đợt thi đua khẳng định những kết quả đạt được qua 60 năm 

xây dựng và phát triển Tỉnh với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, những đóng 

góp to lớn, củng cố niềm tin, niềm tự hào, khích lệ, khơi dậy và phát huy mạnh 
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mẽ giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, 

truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng động và khát vọng đổi mới, sáng tạo, 

ý thức tự lực, tự cường, vượt lên mạnh mẽ và bền vững của Nhân dân các dân 

tộc tỉnh Quảng Ninh, quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 

2. Yêu cầu 

- Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ 

đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách 

của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho 

phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên 

của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, tạo thành cao trào hành động cách 

mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. 

- Xác định thi đua là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền, các tổ 

chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Nhà trường; thi đua phải bám sát mục tiêu, 

kế hoạch và gắn với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị 

thuộc Trường; nội dung thi đua gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Tăng cường xây dựng, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình 

tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng 

kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh, trong các phong trào thi đua cũng như 

trong việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Nhà trường để tuyên truyền, 

phổ biến và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình. 

- Tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô 

trương, hình thức, phù hợp với đặc điểm, tình hình và đặc thù của từng đơn vị và 

Nhà trường. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THI ĐUA 

1. Nội dung thi đua 

1.1. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục 

truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết thống nhất, kỷ cương, tự tin, mạnh 

dạn đổi mới vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Quảng Ninh trong 

60 năm xây dựng và phát triển; đồng thời quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất và 

người Quảng Ninh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; về Đất nước, Đảng, Bác 

Hồ và sự nghiệp đổi mới, lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm năng, vị thế và uy 

tín của tỉnh Quảng Ninh và Nhà trường; những thành tựu to lớn, dấu ấn nổi bật 

và bài học kinh nghiệm trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt 

là 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ 

nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và những thành quả, hình ảnh một 

Quảng Ninh “ Vươn lên, đã và đang trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong 

công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc bộ, một cực tăng trưởng 

của khu vực phía Bắc” tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động 

và học sinh sinh viên Nhà trường. 
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Tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và vị thế rất quan trọng 

của Quảng Ninh, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, 

tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của Nhà 

trường, góp phần đưa Quảng Ninh ngày càng phát triển mạnh mẽ toàn diện hơn. 

Quán triệt vai trò, ý nghĩa, tác dụng của các phong trào thi đua đối với sự 

lớn mạnh của đất nước, của Tỉnh, của địa phương và của Nhà trường. 

1.2. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; nêu cao ý thức kỷ luật, kỷ 

cương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tích cực triển khai đồng bộ 

các giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng dạy và học; đổi mới, 

nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học; tích cực học tập nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghề nghiệp; chú trọng đến chuyển đổi số, phát triển hạ 

tầng phục vụ nghiên cứu và đào tạo; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và sở hữu trí 

tuệ đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường và của Tỉnh trong giai đoạn mới. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 15/11/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về “Đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào 

tạo, nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Hạ Long phù hợp với 

những định hướng chiến lược của Tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển thực tiễn của 

xã hội”; Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025, định hướng  

2030 và Kế hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 

368/KH-ĐHHL ngày 09/5/2019 của Trường Đại học Hạ Long về “ Nâng cao 

năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030”; Kế hoạch số 530/KH- 

ĐHHL ngày 15/4/2022 của Trường Đại học Hạ Long về đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2022-2025. 

1.3. Triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022- 

2023 với chủ đề “ Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa IX về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW). 

Thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi 

đồng giai đoạn 2021-2030”; Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng 

giai đoạn 2022-2023”; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 

triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường; Chương trình sức khỏe học 

đường giai đoạn 2021-2025 và Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp 

đến năm 2025”. Tạo môi trường thuận lợi để mỗi cán bộ, giảng viên, người lao 

động và, học sinh, sinh viên phát huy tối đa khả năng, phẩm chất và năng lực 

của từng cá nhân; tích cực, chủ động đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, 
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phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực, tăng cường kỹ năng ứng 

dụng và thực hành, chú trọng đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội; tích cực 

tham gia học tập nâng cao trình độ, đặc biệt đi học Nghiên cứu sinh. 

Tăng cường gắn kết doanh nghiệp và Nhà trường trong việc tham gia xây 

dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, thực tập và tạo cơ hội việc làm cho 

sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

1.4. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả trong cán 

bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên Nhà trường gắn 

với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Các phong trào thi đua bám sát nội dung, định hướng, chỉ đạo Của Tổng 

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ đề thi đua giai đoạn 2020-2025 

do Thủ tướng Chính phủ phát động, đó là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Đẩy 

mạnh hơn nữa phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, đổi mới căn bản, toàn diện, 

tạo chuyển biến hơn nữa về chất lượng giáo dục và đào tạo. 

Phát động thi đua xây dựng Ký túc xá Văn minh-Xanh-Đẹp và Cuộc thi 

“Phòng ở kiểu mẫu năm học 2022-2023” (Theo Kế hoạch số 1187/KH-ĐHHL 

ngày 23/8/2022 của Trường Đại học Hạ Long). 

Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” theo 

Hướng dẫn số 47-HD/BTGTU ngày 27/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 

Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

quy định khen thưởng phong trào thi đua “ Học và làm theo Bác”. 

Thực hiện Phong trào thi đua “ Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại 

phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Phong trào thi đua 

“ Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”... 

1.5. Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng những ngày kỷ niệm 

trọng đại của đất nước và kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh; xây dựng 

môi trường giáo dục mở, xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn, giữ gìn bản sắc 

văn hóa dân tộc; chú trọng đổi mới công tác quản lý giáo dục và quản trị nhà 

trường; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong công tác 

giảng dạy, nghiên cứu khoa học, khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo 

của học sinh, sinh viên trong học tập, rèn luyện, khởi nghiệp. 

Kịp thời phát hiện, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô 

hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong quản lý, giảng dạy và học tập, từ đó nhân 

rộng tạo bước chuyển biến rõ rệt trong từng đơn vị thuộc trường, tạo động lực 

hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của các cá nhân trong thực hiện 

nhiệm vụ, tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong công tác quản lý, giảng dạy và 

học tập, góp phần tạo uy tín trong công tác giáo dục và đào tạo của Nhà trường. 

2. Thời gian thi đua: Từ ngày 01/09/2022 đến hết ngày 30/10/2022. 

3. Đối tượng: Toàn thể CB,VC-LĐ nhà trường. 
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III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG ĐỢT THI ĐUA 

1. Đối với cá nhân 

100% CB,VC-LĐ Nhà trường thực hiện tốt kỷ luật lao động, qui chế 

nội bộ nhà trường (Không có ngày nghỉ, giờ trống mà không có lý do). 

Đối với công tác chuyên môn: Chất lượng hiệu quả giảng dạy tốt, đổi mới 

phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lí, 

tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tinh thần tự học tập bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc chế độ quản lí. 

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, xây dựng khối đoàn kết thống 

nhất trong đơn vị, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Phấn đấu 100% CB,VC-LĐ có lối sống trung thực, lành mạnh, giữ gìn vệ 

sinh chung. Tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động của các tổ chức 

đoàn thể. 

2. Đối với tập thể 

100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá 

nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có 15% cá nhân hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 

Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của nhà nước, mọi qui định của địa phương, của nhà trường đề ra. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ kế hoạch chung, các đơn vị triển khai cụ thể đến toàn thể cán bộ, 

giảng viên, nhân viên trong đơn vị quản lý. Thực hiện kiểm tra đôn đốc việc 

thực hiện kế hoạch, đề xuất khen thưởng trong tổng kết phong trào thi đua. 

Giao phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế: Theo dõi, 

hướng dẫn, tổng hợp kết quả thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị thuộc 

trường; Tham mưu, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, các cá nhân 

đạt thành tích trong thực hiện phong trào thi đua, trình Hội đồng thi đua khen 

thưởng nhà trường và Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp; Thực hiện công tác 

tổng hợp, báo cáo về kết quả thực hiện Phong trào thi đua theo đúng quy định. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch./. 
 
 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch HĐT; 

- HT; các PHT; 

- HĐ TĐKT; 

- Các đơn vị; 

- Lưu: VT;TCHC. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Trung Vỹ 
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